
త్రైలోక్య గీత  

చతుర్దశాధ్యయ యము 

వర్ణవయ వసా్థ గాయత్రీ సమన్వ య యోగము 
 

త్రైలోక్యయ  ఉవాచ:- 

త్రూషే దతత! సదా సతయ ం, తమస్ వ  పర్ భేద భిత్! | 

అసప ృశ్య  త్రాహ్మ ణౌ కౌ చ స్థ గాయత్రీ ద్వవ జసయ  కిమ్ || 

14.1|| 

[ ఓ దత్త దేవ! ఆధా్య తి్మ క ఙ్ఞ నము మందు త్మరు ఎల్లప్పు డు 

సతా్ ునే పలుకుతారు. మంచి-చెడుల్ను ప్పకక మ బెట్ట ికందరు 

త్మవారు అని, కందరు బయట్టవారు అనెడి అజ్ఞనము 

త్మరికెప్పు డూ లేదు. అసు ృశ్యా డెవరు?  ప్ాహ్ి ణుడెవరు? 

గాయప్ీ మంప్త్ు మరియు ఉపమయము అనెడి ప్కతువు 

ద్వి జుల్కు మాప్త్మే చెంద్వమవా? ప్ాహ్ి ణ,  క్షప్త్మయ, 

వైశా్య ల్మబడు ద్వి జులు ఎవరు? ] 

 

త్రీత్రీత్రీ దతతస్థవ మీ ఉవాచ:- 

సతయ  ఙ్ఞ న ే సదా లోలే! త్రైలోక్యయ ! గుణకీర్తన్మ్ | 

కులం లంగం మతం భాషం, వినా దైవతవ ముచయ తే|| 14.2|| 

[త్రీత్రీత్రీ దతతస్థవ మి వచంచారు:- ఓ త్రైలోకా !  నీవు ఎల్లప్పు డు 

సతా్ మైమ ఙ్ఞ నమపాససను కలిగి ఉనా్న వు. భగవంతుని విలువైమ 

సి భావునే ద్వవా తి్ ు అంటారు.  కుల్ు, లింగు, మత్ు 

మరియు  భాషాబేధు లేకుండా ఇటువంట్ట ద్వవా  సి భావులు 

ఎవరికుమా నూ అభిమందనీయమే. ] 

 

న్ త్రుతః పంచమః పాపీ, సర్వవ  నందాయ  బహిష్క ృతః | 

గో మాతృ వృష్ తతఘ్న ః, నరుదధశాా త్రత దండవత్ || 14.3|| 

 [వేదాల్లో కేవల్ు న్నలుగు వర్ ణుల్నే చెపాు మందుమ ఐదవ 

వర్ ణు గురించిమ ప్పస్తతవమ వేదులో లేదు. న్నలుగు వర్ణణల్కు 

సంబంధంచిమ వారెవరైన్న   ఘోర్సపకర్ి ల్ను చేసిమట్లలతే వారిని 



సమాజు నుండి అసు ృశ్యా లుగా వెలివేసెడివారు.  అంత్ట్ట 

ఘోర్సపమేమిటంటే, త్లిల వలె ఎంతో కాల్ుగా సలు ఇచిి మ 

ఆవులు లేదా గేదెల్ సలు తాగి, వృదాాపా ులో ఉమా  వాట్టని చంపా 

త్మమడు. అలాగే త్ంప్డి వలె వా వస్తయులో పొల్ు 

దుమా డానికి తోడైమ ఎదుు లేదా దుమా పోతుల్ను 

వృదాాపా ులో  చంపా త్మమడు. ఇద్వ నిజుగా అసు ృశ్ా త్ అనే 

శాబ్దుక అర్ థు కాదు, ఆయా సపకర్ి లు చేసిమ జీవాతి్ ల్లో 

మారుు ను కోరుతూ ఏర్ణు టైమద్వ. ఒకవేళ ఏదైన్న సఠశాల్ లేదా 

కళాశాల్లో  డిార్ అనే విధ్యముతో విదాా రుథల్ను బయటకు 

పంప్పటకు కార్ణు ఆయా విదాా రుథలు విదాా సంసథల్లో 

ఉండవల్సిమ ప్కమశిక్షణను మీరి ప్పవరి తంచడు. 

అటువంట్ట  విదాా రుథల్లో సత్ు రివర్ తమను ఉదేుశించిమ విధ్యము 

డిార్, అంతే కాని పగను ప్ేరేపాంచుమద్వ కాదు.] 

 

 దండితసయ  సుతో నైవం, అసప ృశ్య  స్  న్ సజజన్ః| 

పరివర్తన్ మద్వవ ష్ః, క్లౌ మూఢో హి పాఠక్ః || 14.4|| 

[డిార్ అయిమ ఒకని కడుకును సఠశాల్లో ప్పవేశ్ు 

పొందుటను అడుుకోర్ణదు, ఎందుకంటే త్ంప్డి చేసిమ 

అపర్ణధు(సపకర్ి )మకు శిక్ష  ఇద్వవర్కే విధంచబడిమద్వ. 

ఒకవా కి త  అపర్ణధ అయితే వాని సంతాము కూడా అపర్ణధ 

కామవసర్ం లేదు. ఇదే ప్కములో  త్ంప్డి సపు కార్ణుగా 

సంతాము అసు ృశా్య లు కామవసర్ు కూడా లేదు. త్ంప్డి 

కూడా  మళ్ళీ  సపు చేయక మంచి వాడుగా ఉమా ప్పడు శిక్షను 

పొడిగించర్ణదు. శిక్ష యొకక  ల్క్షా ు కేవల్ు సత్ు రివర్ తమ 

మాప్త్మే, పగ కాదు. కలియుగులో ఇలాంట్ట అసర్థులు 

అనేకులు బయలుదేరిన్నయి, ఎందుకంటే ఙ్ఞ నమస్తధకునమ 

విదాా రుథలు, సంసక ృత్ భాషా పరి నాము లేమందుమ 

ధర్ి ప్గంథుల్లో చెపు బడిమ విషయు అర్ థు చేసుకోవడు 

మాని   టేప్ రికార్ ుర్ వలె కేవల్ు శాత్రసతుల్లో చెపాు మ 



విషయుల్ను కంఠసథు చేసి గుడిుగా వలెలవేయడు 

ఆర్ంభించిన్నరు.] 

 

అన్యయ న్య  ద్వవ ష్ ముత్ ృజయ , సతయ ం ఙ్ఞ నయం విమత్ రః | 

అవేదవిత్ త్రాహ్మ ణో న్, సంతో ఽేయ  త్రాహ్మ ణా మతః || 

14.5|| 

[ఉమా త్ కుల్ులు మరియు నిమా  కుల్ులుగా చెపు బడేవారు 

పర్సు ర్ు అసూయ, అహ్ంకార్ుల్ వల్మ ఏర్ు డిమ పర్సు ర్ 

దిే షును వదలి వేసి, శాంత్మయుత్ంగా తెలుసుకోవల్సిమ 

సతా్ మైమ సిదాాంత్ు ఇదే. అదే విధుగా, వేదుల్లోని 

స్తర్ు యొకక  అర్ థు తెలియనివాడు ప్ాహ్ి ణుడు అని 

గురి తంపబడ కూడదు. ఇత్ర్ కుల్ుల్లో ప్పట్టమి వారెవరైన్న 

సరియైమ వేద నాము కలిగిమట్లలతే వారిని ప్ాహ్ి ణులుగా భావింప 

వచుి ను.] 

 

 రోమహ్ర్షణ విత్రపతవ ం, చండాలన్యయ న్ రావణః | 

గుణ క్ర్మ భి రావయ క ్ తః, కులం సర్వ సయ  న్యదభ వాత్ || 14.6|| 

[రోమహ్ర్షణుడు నిమా  కుల్ులో ప్పట్టమి వాడైన్న, 

నైమిశార్ణా ులో యఙ్ను చేయుమప్పడు ప్ాహ్ి ణుడిగా 

గౌర్వింపబడిన్నడు. ర్ణవణుడు ప్ాహ్ి ణ కుల్ులో ప్పట్టమిపు ట్టకీ, 

అత్డు అసు ృశ్యా ల్ కంటే నీచమైమ వాడుగా భావింపబడిన్నడు. 

కావుమ కర్ి ల్ దిా ర్ణ బహిర్ గత్మైమ గుణసి భావులే మనిషి 

కుల్ును నిర్ ణయించగల్వు కాని జమి  ఆధ్యర్ుగా కాదు.] 

జన్మ నా త్రుత మన్వ ర్ంా, గుణవర్వణ జనం త్రవజేత్ | 

సహ్క్యరాయ సిదధం తే, సర్వవ  సంతి క్ ఆత్రగహ్ః || 14.7|| 

[కందరు అఙ్ఞ ననులు, జమి ను బట్ట ికుల్ు నిర్ ణయింపబడుతుంద్వ 

అంటారు. ఎందుకంటే, చెడు గుణసి భావులు గల్ జీవాత్ి లు 

నిమా కులాల్లోను, ఉత్తమ  గుణసి భావులు గల్ జీవాతి్ లు 

అప్గకులాల్లోను జనిి స్తతయని వేదు చెప్పతంద్వ 

(క్పూయచర్ణాః క్పూయ యోనమ్…వేదము) అని అంటారు. 



ఈ సిదాాంత్ు సరియైమదైతే పైమ చెపాు మ ఉదాహ్ర్ణ దీనిని 

అసత్ా మని నిరూపాసుతమా ద్వ. ఉత్తమ జీవాతి్  అప్గకుల్ులో 

జనిి ంచిమప్పడు, ఆ జీవుడు ఎందుకు త్మ ఉత్తమ 

గుణసి భావుల్ను ఉత్తమ కర్ి ల్ దిా ర్ణ ప్పదరిశ ంచుట లేదు? 

అంటే మము వేదును వా త్మరేకిసుతనా్న మమా మాట! ఇకక డ 

మేము చెపు దల్చుకుమా ద్వ ఏమిటంటే, ఒక ఉత్తమ జీవాత్ి  

ఉమా త్ కుటుంబులో జనిి సుతమా ద్వ అమగా గుణసి భావుల్ 

రీతాా  అద్వ ఉత్తమ కుల్ుగా ఎంచబడిమద్వ అని వేదార్థును 

ీసుకమవలెను. అంతే కాని, జనిి ంచిమ వంశ్ప్ప త్ర్త్ర్ణల్ జమి  

చరిప్త్ ఆధ్యర్ుగా కుల్ును నిర్ణయించర్ణదు. ఈ ద్వశ్లో 

చూసిమట్లలతే వేదవాకుక  సమమి యు అవుతుంద్వ. 

వా కి తగత్ుగా  ఉత్తమ గుణసి భావులుమా  వాడిదే ఉమా త్ 

కుల్ు అని వేదప్పమాణు త్పు  ఏదో   లోకు అనుకునే జమి  

నిరా్ణరిత్ అప్గకుల్ులో జనిి ంచడు వల్మ కాదు. మంచి 

గుణసి భావులు గల్ ఒక జీవాత్ి కు, మంచి కుటుంబులో 

గమక జమి   ల్భించిమట్లలతే, ఆ జీవాత్ి కు  ఆ కుటుంబప్ప మంచి 

వాతావర్ణు సహాయకారిగా ఉండగల్దని వేదు యొకక  

యథార్థమైమ ల్క్షా ు. అంటే ఒక ఉత్తమ జీవాతి్ కు సహాయు 

చేయటు. ఇకక డ నేను మీ సిఙ్ఞదాాంత్ునే అంగీకరిసూత నే  మీ 

సిదాాంత్ుమకు ఒక అదమప్ప విషయును చేరుి చునా్న ను. 

మేము కూరిి మ అదమప్ప విషయు  ఏమిటంటే – మంచి జీవాతి్ , 

ఉత్తమ కుల్ులో అంటే ఉత్తమ గుణసి భావులు గల్ 

కుటుంబులో (జమి రీతాా  అప్గకుల్ు అమబడేద్వ కాదు), 

జనిి ంచిమప్పడు త్మ ఉత్తమ గుణసి భావుల్ను కర్ి ల్ యందు 

ప్పదరిశ ంచడానికి ఏ మాప్త్మూ సంశ్యించదు. 1. మంచి  జీవాతి్ , 

మంచి గుణసి భావులు కల్ద్వ 2. మంచి కుల్ప్ప కుటుంబులో 

జనిి ంచుటకు నిరే ుశింపబడిమద్వ. 3. త్మ ఉత్తమ 

గుణసి భావుల్ను కర్ి ల్ దాి ర్ణ ప్పదరిశ ంచుమద్వ. 1వ, 2వ 

అంశ్ులు (నీ సిదాాంత్ును) నీవు అంగీకరిస్తత 3వ అంశ్ు (మా 

సిదాాంత్ును) కూడా నీవు అంగీకరించాలి. ఒకవేళ 1వ మరియు 



2వ  అంశ్ుల్ను అంగీకరించి 3వ అంశ్ును నిర్ణకరించడు 

త్ర్క యుక తు కాదు. కుల్ును నిర్ ణయించడానికి ఈ మూడు 

అంశ్ుల్ను అంగీకరించవల్సిమదే. ఒకవేళ నీవు మీ 

సిదాాంత్ును 99% జీవుల్కు స్వి కరించి, కేవల్ు 1% మాప్త్మే 

మా ఉదాహ్ర్ణలు సమకూరి్ణ ు అని అంటావేమో -- మరి 99% 

ఉదాహ్ర్ణల్తో సరియైమ మీ సిదాాంత్ు కంటే 100% 

ఉదాహ్ర్ణల్తో సరియైమ మా సిదాాంత్ును స్వి కరించడు 

మంచి నిర్ ణయు కాదా? మా సిదాాంత్ులో నీవు చెపాు మ 

ఉదాహ్ర్ణల్తో సటు, అదముగా మా ఉదాహ్ర్ణలు కూడా 

సమమి యించిమప్పడు, మా సిదాాంత్ును నీవు వా త్మరేకించడు 

ఎందుకు? నిజ్ఞనికి మా సిదాాంత్ు కూడా నీ సిదాాంత్మే, దానికి 

ఒకక  మూడవ (3.)అంశ్ు మాప్త్మే అదముగా చేర్ి బడిమద్వ, 

అంతే. 

యథార్థుగా వేదులో చెపాు మ ‘కపూయయోనిిః’ అను 

శ్బుుమకు ‘చెడు నిమా  కుల్ు’ అను అర్ థును నీవు 

ప్పత్మసద్వంచిన్నవు. ఇద్వ ఏ మాప్త్మూ సరి కాదు. ఏల్మమగా, 

కపూయయోని శ్బుు ఒక కుల్ును గాని కనీసు ఒక 

కుటుంబును గాని చెపు దు. ఈ శ్బుు కేవల్ు ఒక చెడు 

మాత్ృగర్భ ును గురించి సూచించుచుమా ద్వ. అమగా, ఒక చెడు 

జీవాత్ి  ఒక చెడు మాత్ృగర్భ ుమ ప్పటిును అనియే అర్ థు. ఈ 

శ్బుుమకు నీవు ఒక చెడు వా కి తని (మాత్ను) చెప్పు ట వదలి, 

కనీసు ఒక చెడు కుటుంబు అను అర్ థును కూడా వదలి, ఒక 

చెడు కుల్ు అని త్ప్పు డు అర్ థును చెప్పు చునా్న వు. చెడు 

కుల్ు అను అర్ థమే ఈ శ్బుుమకు ర్ణమప్పడు, ఆ చెడు కుల్ు 

నిమా  కుల్మని అధక కవితి్ ును చెప్పు చునా్న వు!] 

 

బహుజన్మ  గుణా నతయ ః, త్రపభావాద్వక్ జన్మ న్ః | 

అపవాదాః క్వ చత్ నాయ యః, సర్వ  దృషట ంత సంత్రగహ్ః || 

14.8|| 



[త్మ చుటిు ఉమా  వాతావర్ణులోని గుణ సి భావుల్ను 

జీవాత్ి  సంప్గహిసుతంద్వ. అవి త్లిలదంప్డుల్ ర్క తసంబంధు వల్మ 

సంప్కమించవు. ఈ భూమిపై జనిి ంచబోయే ఆతి్  ఇద్వవర్కే అనేక 

జమి ల్ నుండి తాను సంప్గహించిమ విశేషమైమ 

గుణసి భావుల్లో న్ననుతూ ఉమా ద్వ. జీవాతి్ లో అంత్రీ లమమైమ 

అనేక జమి  సంస్తక ర్ రూపునమ ఈ గుణసి భావులు చాలా 

చాలా బలిషఠుగా ఉండుట చేత్ జనిి ంచిమ త్రి్ణ త్ ఈ కఙ్ఞత్త జమి  

త్లిలదంప్డుల్ ప్పభావుమకు లోను కాలేవు. జీవుడు వా క తపర్చే 

గుణసి భావుల్నీా  అంత్రీ లముగా బహుజమి  సంస్తక ర్ుల్ 

దిా ర్ణ వచిి మవే. కావుమ ఒక విశేషమైమ వాతావర్ణులో జీవాతి్  

జనిి ంచిమపు ట్టకీ, ఆ విశేషవాతావర్ణు జీవాత్ి లో 

అంత్రీ లమమైమ బహుజమి  సంస్తక ర్-గుణసి భావుల్కు 

దోహ్దకారిగా ఉంటుంద్వ. కావుమనే, జీవాతి్  యొకక  బహుజమి  

సంస్తక ర్-గుణసి భావును అనుసరించియే దాని 

దోహ్దకారియగు సమామ గుణులు గల్ కుల్ులోనే ఆ జీవాత్ి  

జనిి ంచుచుమా ద్వ. జీవాతి్  యొకక  బహుజమి  సంస్తక ర్-

గుణసి భావుల్ ఆధ్యర్ుగా మాప్త్మే కుల్ు ేరు 

ఇవి బడాలి. దీనిని అనుసరించి  కుటుంబు యొకక  స్తధ్యర్ణ 

కుల్ును జీవాత్ి  కుల్ుగా చెపు లేు. ఈ స్తధ్యర్ణ 

సూప్త్ుమకు కనిా  మిమహాయింప్పలు ఉన్నా యి. ఒక చెడు 

జీవాత్ి  కూడా ప్పతేా క సందర్భ ులో ఏదైన్న   మంచి 

కుటుంబులో జనిి ంచవచుి ను. ఇలాంట్ట విశేష సందర్ణభ ల్లో 

ఈ  స్తధ్యర్ణ సూప్త్ు వరి తంచదు. కావుమ అనిా  సందర్ణభ ల్లో 

జీవాత్ి  ప్పదరిశ ంచే కర్ి ల్ నేపథా ులో గల్ గుణసి భావుల్ 

ఆధ్యర్ుగా కుల్ు నిర్ ణయించడు ప్శేషఠమైమ విధ్యము. 

ఎలాంట్ట మిమహాయింప్ప లేకుండా ప్పత్మ విశేష సందర్భ ులో 

కూడా విజయవంత్ుగా కుల్ును నిర్ ణయించడులో 'కర్ి ల్ 

దిా ర్ణ ప్పదరిశ ంచిమ జీవాత్ి  గుణసి భావుల్ 

ఆధ్యర్ుగానే  జీవాత్ి  కుల్ు నిర్ ణయించాలి' అనే ఈ సూప్త్ు 

త్పు క వరి తసుతంద్వ. ] 



 

త్రపసా్థనాభాయ ం కుటంబసయ , న్ కులసయ  గుణాన్వ యః | 

ఆద్వయ  దృషేట హ్య లం నాన్య త్, గుణ వయ క్య తఙ్ఞసుత నశ్చ యః || 

14.9|| 

[వేదుల్ను అనుసరించి, సపకర్ి లు చేసిమ జీవాతి్  

సపభూయిషఠమైమ కుల్ులోను, ప్పణా కర్ి లు చేసిమ జీవాత్ి  

ప్శేషఠమైమ గుణసి భావులు గల్ కుల్ులోను జనిి సుతంద్వ. 

భగవదీగత్ను అనుసరించి జీవాతి్  గుణసి భావుల్ను బట్ట ి

కుల్ు నిర్ ణయింపబడుతుందని తెలిపామద్వ. ఈ రెండు 

ప్గంథులు పవిప్త్మైమ, ప్సమాణికమైమ  ప్పస్తథ మ ప్గంథులు. ఈ 

రెండు భావమల్ను కలిపామ మీదట తుద్వనిర్ ణయు ఏమిటంటే 

ప్పణా్య తుి డు ఒక  ప్శేషఠమైమ గుణసి భావులు గల్ 

కుటుంబులో జనిి స్తతడు. అయితే, కుటుంబ ప్శేఙ్ఞషఠతి్ ును జమి  

ఆధ్యరిత్ కుల్వా వసథను బట్ట ినిర్ ణయింపర్ణదు. కుల్ు ప్శేషఠమైమద్వ 

కావచుి , కాని అందులోని ఒక కుటుంబు ఉత్తమమైమద్వ 

కాకపోవచుి ను. కాని నీవు ఆ కుటుంబు ప్శేషఠమైమ కుల్ుమకు 

చెంద్వమద్వ కావుమ ప్శేషఠమైమ కుటుంబు అని నిర్ ణయిసుతనా్న వు. 

కాని కుటుంబు ఒకోక స్తరి చెడుద్వ కూడా కావచుి ను. అలాగే 

ఒకవేళ ఒక ప్పణా్య త్ి , మంచి కుల్ులోని చెడు కుటుంబులో 

జనిి ంచిమట్లలతే ఉత్తమల్క్షా ు నెర్వేర్దు. మంచికుల్ుమకు 

చెంద్వమదైన్న లేక చెడు కుల్ుమకు చెంద్వమదైన్న కుటుంబు 

ఉత్తమమైమ గుణసి భావులు కలిగి ఉంటేనే  ఆ కుటుంబును 

మంచిద్వ అంటాు, ప్పసుతత్ు చెేు దేమిటంటే  ఈ 

కుటుంబు యొకక  కుల్మే మంచి కుల్ు అని కూడా 

చెసు లి.  ఈ విధుగా నీవు వేదులోని అంశాల్ను, భగవదీగత్ 

లోని అంశాల్ను సమమి యు చేయాలి. ఈ బోధమల్ పూరిత 

స్తర్ణంశ్ు  ఏమిటంటే ఒక కుటుంబు కాని లేదా ఒక జీవాతి్  

కాని కర్ి ల్ దిా ర్ణ ప్పదరిశ ంచిమ గుణసి భావుల్ 

ఆధ్యర్ుగా  మాప్త్మే వారి కుల్ును నిర్ ణయించాలి కాని జమి ను 

బట్ట ి మాప్త్ు కాదు.] 



 

ఆక్ర్షణాత్ సవ భావానాం, తథా వయ తయ య దర్శ న్మ్ | 

పరివర్తన్ దృషట య  స్థయ త్, కులం వయ ష్టట గుణాత్రితమ్ || 14.10|| 

[ మంచి గుణసి భావులు గల్ జీవాత్ి  మంచి కుటుంబులో 

జనిి సుతంద్వ, అలాగే చెడు గుణసి భావులు గల్ జీవాతి్  చెడు 

కుటుంబులో జనిి సుతంద్వ. కార్ణు, సమామమైమ సి భావుల్ 

మధా  గల్ ఆకర్ షణ. ఈ విధ్యము  ఎలాంట్టదంటే ప్పభుత్ి ు చేత్ 

అనుసరించబడి ప్పజల్ చేత్ నిర్సించబడే విధ్యము, అంటే 

ధమవంతుడు మరింత్ ధమవంతుడు అవుతాడు, ేదవాడు 

మరింత్ ేదవాడు అవుతాడు. కాని పర్సు ర్ సమామ సి భావుల్ 

మధా  ఆకర్ షణ కార్ణుగా  దీనిని నివారించలేు. ఒకవేళ అకక డ 

కంచెు అవకాశ్ున్నా  భగవంతుడు,   1. ఒక మంచి జీవాత్ి  

ఏదైన్న ఒక చిమా  సపకర్ి  చేసిమట్లలతే త్మను ఒక చెడు 

కుటుంబులో ప్పట్టంిచి వారి అందరి అభుా మా త్మకి కార్ణు 

అవుతాడు. 2. ఒక చెడు జీవాతి్  చేసిమ చిమా  ప్పణా  కర్ి  కార్ణంగా 

దానిని ఒక ప్శేషఠమైమ కుటుంబులో ప్పట్టంిచి ఆ మంచి 

వాతావర్ణు చేత్ ఆ జీవాతి్ ను ఉదరాించ గల్డు. ఇవి పై 

సందర్భ ులో మిమహాయించిమ ప్పతేా క ఉదాహ్ర్ణలు. ఈ 

సందర్భ ుల్లో ప్పత్మ ఒకక  జీవాతి్  యొకక  కుల్ును కేవల్ు 

త్మ కర్ి ల్ వల్మ ప్పదరిశ ంపబడిమ వాని అంత్రీ లమమైమ (అనేక 

జమి సంస్తక ర్ులు) గుణసి భావుల్ ఆధ్యర్ుగా 

నిర్ ణయించాలి, కాని  వాని జమి  ఆధ్యర్ుగా ఆ కుటుంబుమకు 

ఇద్వవర్కు కేటాయించబడిమ కుల్ు ఇక అవసర్ు లేదు. ] 

 

శ్ృత వంగ గుణా ఙ్ఞజజన్మ , పర్ం క్ర్మ  చ తతప ర్మ్ | 

గుణాను న చి తో వర్ణః, న్ జేరితి సమమ తః || 14.11|| 

[భగవంతుని ద్వవా  శ్రీర్ు లోని న్నలుగు విశేష 

అవయవుల్   గుణసి భావుల్ను కూడి మొదట్ట న్నలుగు 

జీవాత్ి లు ప్పటిాయి. ‘ప్ాహ్ి ణ జీవాత్ి  భగవంతుని త్ల్భాగు 

నుండి ప్పట్టమిద్వ’, ఈ వాకా ు వివర్ు తెలియగా, ఙ్ఞ నము 



మరియు మేథాశ్కి త సమాజుమకు ఆధా్య తి్మ క ఙ్ఞ నమును 

బోధంచుటకు అవసర్ు. మొటమిొదట్ట ప్ాహ్ి ణుడు జమి రీతాా  

ప్ాహ్ి ణుడు, ఎందువల్మ అంటే అద్వ భగవంతుని ప్పణ్యళికలో 

భాగు. ఇలా  మొటమిొదట్ట ప్ాహ్ి ణుడి జీవాతి్ కు సత్తి ు 

లేదా ఙ్ఞ నము అను గుణు ఉండుట చేత్ మరియు ఆచర్ణ రీతాా  

ప్ాహ్ి ణుడు అగుట చేత్ మము త్మను ప్ాహ్ి ణునిగా 

అంగీకరించిన్ను. ఇప్పు డు ఇత్నికి సంతాముగా జనిి ంచిమ 

వానికి జమి రీతాా  ప్ాహ్ి ణతి్ ు ఇవి బడలేదు.   గుణ 

సి భావుల్ను బట్ట ి మాప్త్మే అత్డు ప్ాహ్ి ణుడని 

నిర్ ణయించబడిమద్వ. (గుణక్ర్మ  విభాగశ్ః…గీతా).  ఈ విధుగా 

జమి రీతాా  ప్ాహ్ి ణుడు అని కుల్ు నిర్ ణయించడు అనేద్వ 

భగవంతుడు సృషింిచిమ మొదట్ట ప్ాహ్ి ణునితోనే అంత్ు 

అయిమద్వ.  గుణసి భావుల్ను బట్ట ికుల్ు నిర్ ణయించడు, 

జమి  ఆధ్యర్ుగా కుల్ును నిర్ ణయించకపోవడు 

అనేద్వ  మొదట్ట ప్ాహ్ి ణుని సంతాము నుండి మొదలుకని 

ఈన్నట్ట వర్కు కూడా కమస్తగి, ఇంకా భవిషా త్ లోనూ 

కమస్తగగల్దు. ఈ కార్ణు చేత్ ఙ్ఞర ీ కృష్ణణడు త్మ శ్రీర్ 

అవయవుల్  నుండి జనిి ంచిమ న్నలుగు వేరేి రు వర్ ణులు, 

వాట్ట మూల్మైమ అవయవుల్ గుణసి భావుల్ మనుసరించి 

ఉమా టువంట్ట మొదట్ట న్నలుగు జీవాత్ి ల్ను  తానే సృషింిచామని 

తెలిపాన్నడు. (చాతుర్వ ర్ ణయ ం మయా సృష్టమ్...గీత్). ఇదే 

సిఙ్ఞదాాంత్ పరిణ్యము మిగిలిమ మూడు  కుల్ుల్ 

విషయులోను వరి తసుతంద్వ. క్షప్త్మయులు జనిి ంచిమ 

అవయవు-ాహువులు, శ్కి త  (ర్జో గుణసి భావుల్)కు ప్పీకన 

త్ల్(సత్తి ు, ఙ్ఞ నము) చేత్ నియంప్త్మంచ బడతాయి. ఊరువుల్ 

నుండి వైశ్యా లు జనిి ంచారు, అంటే ఙ్ఞసిథర్ుగా కూరుి మా  సంపద 

లేదా ల్క్ష్మి దేవి కూరుి మా  ఙ్ఞరమీహావిష్ణణ వు తొడల్ వంట్ట వార్ని 

అర్ థు.  భూమిని ఎకుక వగా తాకుతూ ఉండే సదుల్ నుండి 

శూప్దులు జనిి ంచారు అంటే, భూమితో వా వస్తయు చేస్తవార్ని 

అర్ థు. దేవుని అవయవుల్ నుండి న్నలుగు వర్ ణుల్ 

జీవాత్ి లు సృషింిచబడిమప్పడు వర్ ణుల్లో భేదమే త్పు  ఎకుక వ 



త్కుక వలు లేవు. శూప్దుని సదుల్ నుండి ప్పట్టంిచుటలో వాని 

ఙ్ఞసిథత్మ త్కుక వయని కాదు. దేవుని సదుల్ నుండి పర్మ 

పవిప్త్మైమ గంగామద్వ ప్పట్టమిద్వ యని ఙ్ఞజ్ఞన పకు చేసుకమవలెను.   

ఇచి ట మొదట్ట త్ర్ు అమగా కృత్యుగులోని అనిా  

త్ర్ుల్ను సూచించును. కృత్యుగులో అనిా  త్ర్ుల్లో 

దైవదత్తమైమ స్తి చఛ  లేమందుమ ప్పత్మ జీవుడును త్మ 

త్లిలదంప్డుల్ గుణకర్ి ల్నే స్వి కరించెడివాడు. కావుమ, జమి  

ఆధ్యర్ుగా వర్ ణవా వసథ అను సిదాాంత్ుమకు 

కృత్యుగమంత్యూ సహ్కరించుచుమా ద్వ. 

కృత్యుగామంత్ర్ు ప్తేతాయుగు వచిి మప్పడు దైవదత్తమైమ 

స్తి చఛ ను ప్పత్మజీవుడును పొందుట వల్మ కనీసు కందరు 

జీవునమనూ అమా కుల్ుల్ గుణుల్ పటల ఆకరి షతున జమి  చేత్ 

కుల్ు అను వర్ ణవా వసథను అత్మప్కమించిరి. ఇట్ట ిసందర్భ ులో 

జీవుని యొకక  కుల్ు తాను ప్పట్టమి కుల్ును బట్ట ిగాక, త్మలో 

సంప్కమించిమ గుణుల్ను బట్టయిే నిర్ ణయించవల్సి వచిి మద్వ.] 

 

గుణాదవ ర్ ణః త్రుతో వృత్తత , రామ క్ృషణ ర్చ న్ం ద్వవ జః | 

పూజిత్త శ్బరీ వాయ ధౌ, రావణో త్రాహ్మ ణో న్ హి || 14.12|| 

 

[కుల్ు కేవల్ు గుణసి భావుల్ ఆధ్యర్ంగా 

నిర్ ణయింపబడుతుందని, జమి  కార్ణుగా కాదని వేదులు 

సు షుిగా ఘోషించాయి. ఒక ఆచారుా ని చేత్ సతా్ కామ 

జ్ఞాలుడను ాలుడు సత్ా ును పలికిమందుకు ప్ాహ్ి ణుడని 

నిర్ ణయించబడిన్నడు. దీనిని బట్ట ి సతా్ ును 

పలుకువాడు,  ఎవరైన్న  ప్ాహ్ి ణుడేమని తెలుసుతంద్వ.  అంతే కాని, 

ప్ాహ్ి ణ కుల్ులో జనిి ంచిమ వాడెప్పు డూ సతా్ ునే 

పలుకుతాడని దీని అర్ుా కాదు. అదేవిధంగా జమప్శ్యత్మ ఎప్పు డూ 

ఎకుక వగా చింత్మసూత  ఉండేవాడు, కావుమ అత్డు క్షప్త్మయుడిగా 

జనిి ంచిమపు ట్టకీ శూప్దుడని రైకి  మహ్రిష చేత్ చెపు బడిన్నడు. 

శూప్ద అనే శ్బుుమకు అర్ థు చింత్. (శోచతి ఇతి శూత్రదః). 



ర్ణుడు క్షప్త్మయకుల్ులో జనిి ంచాడు, కృష్ణణడు 

యాదవకుల్ులో (వెమకబడిమ త్ర్గత్మ)  జనిి ంచాడు. కాని 

అపు ట్ట నుండి ఇపు ట్ట దాకా వారి సదులు ప్ాహ్ి ణుల్ చేత్ 

కడుగబడుతూనే ఉన్నా యి. ప్ాహ్ి ణుల్ పూజ్ఞగదుల్లో శ్బరి 

మరియు త్మమా డు (షెడాూ ల్డు త్ర్గత్మ మరియు తెగల్కు చెంద్వమ 

వారు) మొదనమ పర్మభకుతల్ ఫొటోలు  అపు ట్ట నుండి ఇపు ట్ట 

దాకా ప్ాహ్ి ణ గృహ్ుల్ందు కూడ పూజంప బడుతూనే 

ఉన్నా యి. ర్ణవణుడు ప్ాహ్ి ణునిగా  జనిి ంచిమనూ  అత్ని ఫోటొ 

అపు ట్ట నుండి ఇపు ట్ట దాకా ఎప్పు డూ పూజంపబడ లేదు. పై 

ఉదాహ్ర్ణల్ నుండి ప్ాహ్ి ణ పూరీి కులు, ఋష్ణలు మొదనమ 

వారు జమి  ఆధ్యర్ుగా కాక మామవుడు జీవిత్ులో వా క తు 

చేసిమ గుణసి భావుల్ ఆధ్యర్ుగా అత్ని కుల్ును 

నిర్ ణయించిన్నర్ని తెలుసుతంద్వ. కలియుగులో జమి రీతాా  

ప్ాహ్ి ణులుగా ఉమా వారే ప్పరోహితులుగా ఉండి  కుల్వా వసథలో 

ఇలాంట్ట అజ్ఞనమ ఒర్వడికి ాధ్యా నన్నరు. ఎందుకంటే 

ప్పరోహితులు పవిప్త్ ప్గంథుల్ను ప్గుడిుగా వలెలవేసుతన్నా రు, వాట్ట 

అంత్ర్ణర్ థును విచారించడు లేదు, సత్ా మార్ గు ఏదో దానిని 

పట్టంిచుకోవడు లేదు. ] 

 

 జన్మ నా జాయతే శూత్రదః, క్ర్మ ణా జాయతే ద్వవ జః | 

అధ్యయ హార్య  స్ ర్వ  శ్బ్దద , త్రబహ్మ  బంధు రిీర్య తే || 14.13|| 

 

[జమి రీతాా నే  శూప్దులు ప్పడతార్ని, ద్వి జునమ ప్ాహ్ి ణులు, 

క్షప్త్మయులు, వైశా్య లు మాప్త్ు తాు చేసిమ కర్ి ల్ చేత్ 

ప్పడతార్నే ఙ్ఞ లకమొకట్ట  లోకంలో బహుళ ప్పచార్ులో ఉమా ద్వ. ఈ 

ఙ్ఞ లకులో ప్పత్మచోట  'ప్పత్మఒకక రు (సర్వ ః)' అనే శ్బుప్పయోగును 

అధా్య హార్ుగా చేయాలి.  అప్పు డే అర్ థసమమి యు 

అవుతుంద్వ.  దీని అర్ థు ఏమిటంటే ప్పట్టమిప్పు డు ప్పత్మ జీవాత్ి  

శూప్దుడే, ఎందుకంటే ప్పట్టమి ప్పత్మ శిశ్యవు ఏడుసూత నే ఉంటాడు. 

శూప్దుడనే శ్ ుానికి అర్ థు ప్పవృత్మత చింత్ మరియు ఏడుి ట 



(శోచతి ఇతి శూత్రదః). ఒకవేళ ప్ాహ్ి ణ కుల్ులో (గుణ 

సి భావుల్ చేత్) ప్ాహ్ి ణుడిగా ప్పట్ట,ి ప్ాహ్ి ణ సి భావుల్ను, 

కర్ి ల్ను స్తధమ చేయకపోతే త్మను 'ప్బహ్ి బంధ్య' అని మాప్త్మే 

అన్నలి, కాని ప్ాహ్ి ణుడు అని కాదు. ఈ ఙ్ఞ లకు స్తి ర్ థపరునమ 

కలియుగ ప్పరోహితుల్ చేత్ ఇలా వివరింపబడిమద్వ. "ప్ాహ్ి ణ 

కుల్ులో శిశ్యవు జనిి స్తత, అత్డు ఉపమయము అనే  ప్కతువు 

జరిగే వర్కు శూప్దుడు అమబడతాడు. ఆ త్రి్ణ త్నే అత్డు 

ద్వి జుడు(ప్ాహ్ి ణుడు) అమబడతాడు". ఇదే సూప్త్ు 

క్షప్త్మయుల్కు మరియు వైశ్యా ల్కు కూడా వరి తంచబడుతుందని 

వారి వాదు. కాని ఈ సూప్ీకర్ణ సరియైమద్వ కాదు, ఎందుకంటే, 

మొదట్ట కార్ణు, ఇద్వ కేవల్ు మూడు కుల్ుల్ నేపథా ునే 

వహిసుతమా ద్వ. రెండవద్వ, ఇటువంట్ట నిరా్ణర్ణ చేయుటకు 

ప్పమాణును చూపలేదు. యథార్థుగా ఈ ఙ్ఞ లకు భూమిపై 

జనిి ంచిమ అందరికీ వరి తసుతంద్వ, ఎందుకంటే కుల్ు 

గుణుల్  ఆధ్యర్భూత్మైమద్వ, మరియు గుణులు జమి పై 

ఆధ్యర్పడి ఉండవు. కావుమ, ఈ ఙ్ఞ లకభావు ఏమమగా – ప్పత్మ 

జీవుడును జమి  చేత్ శూప్దుడే. అలానే, ఏ జీవుడైన్న సదుగణ-

సత్క ర్ి ల్ చేత్ ద్వి జునిగా మార్గల్డు. ] 

 

జన్మ నా క్ర్మ నా చేతే, క్థ్య తే సర్వ  వర్ణజః | 

క్లప తః కుల విద్వవ ష్ః, మత విచా తతయే ఖలః || 14.14|| 

 

[ ఏ కుల్ులో జనిి ంచిమ జీవాతి్ కైన్న రెండు కుల్ు ేరుల 

చెపు బడాలి, అయితే వీట్టకి కుల్ు ేరుకు ుందు రెండు 

ఉపసర్ గలు ఉండాలి.  'జమి ణ (ప్పటిుకతో)'  మరియు 

'కర్ి ణ(గుణసి భావుల్ చేత్)'. ఉదాహ్ర్ణకు ఒక జీవాత్ి  

ప్ాహ్ి ణ కుల్ంలో జనిి ంచి, అసు ృష్ణా ని వలె 

వా వహ్రించిమట్లలతే త్మను అమవల్సిమద్వ, జన్మ  త్రాహ్మ ణః క్ర్మ  

ఛండాలః . వేరొక జీవాతి్  ఛండాల్కుల్ంలో జనిి ంచి ప్ాహ్ి ణుని 

వలె ప్పవరి తంచిమట్లలతే జన్మ  ఛండాలః క్ర్మ  త్రాహ్మ ణః. ప్పసుతత్ం 



ప్సచుర్ా ంలో ఉమా  కుల్గురి తంప్ప ప్పప్కియ ఎలాంట్టదంటే మిగతా 

కులాల్ వారిలో దిే షభావును రేకెత్మతసూత , పలువురు 

ప్పత్మన్నయకుల్ సప్త్ల్కు జమి ల్నిచిి   పోషించుటకు 

ఆధ్యర్భూత్మైమదై హిందూధర్ి ును  విభజసూత  త్దిా ర్ణ 

బల్హీమపరుసుతంద్వ. ] 

 

 మతనామేక్తన్య దృక్, ఉచా షట  జల క్లప నా| 

వాయ త్రఘ్ మేష్ క్థా ఙ్ఞ నయ, క్లౌ వరాణ ంతర్ ద్వవ శాం || 14.15|| 

 

[ ఈ రోజులోల  ఇత్ర్ కులాల్ వారిని దేి షించడు ఎంత్గా 

పెరిగిమద్వ అంటే మము ప్తాగునీట్టని కలుషిత్ు చేసిమ  ప్పలి-

మేక కథను గురుత తెచుి కోవచుి ను. ప్పలి ఎతెలతమ ఙ్ఞస్తథ మంలో నిల్బడి 

ఉంటుంద్వ, మేక కంత్ త్కుక వ ఎతుతమ నిల్బడుతుంద్వ. అవి 

రెండు పైనుండి ప్కిందకు సరుతుమా  ప్పవాహ్ులోని నీట్టని 

ప్తాగుతూ దాహ్ం ీరుి కుంటున్నా యి. మేక నోట్టతో నీట్టని 

ప్తాగడం దిా ర్ణ ప్పవాహ్ప్ప నీట్టమంతా కలుషిత్ు చేసిందని, 

మేకపై ప్పలి అభియోగు మోపాంద్వ.  నిజ్ఞనికి ప్పలి దిా ర్ణ 

కలుషిత్మైమ నీట్టనే తాను ప్తాగుతునా్న మని మేక విమయంగా 

తెలిపాంద్వ. దానికి సు ంద్వసూత  ప్పలి ఇంత్కు పూరి్ మే ఒకన్నడు 

తాను  ప్కింద ఙ్ఞస్తథ మంలో నిల్బడి నీరు ప్తాగుతుండగా, ఈ  మేక 

యొకక  తాత్ ఒకడు ఎతెలతమ ఙ్ఞస్తథ మంలో(ప్పసుతత్ు తానుమా  ఙ్ఞస్తథ ము) 

నిల్బడి నోట్టతో నీరు ప్తాగి ప్పవాహ్ును కలుషిత్ం చేసి 

ఉండెమని కాబట్ట ిదానికి పర్ా వస్తముగా ఇప్పు డు ప్పలి మేక పైకి 

దూకి చంపావేసింద్వ. అదే విధంగా ఒక వా కి త మరొక వా కి తతో, ఆత్ని 

పూరీి కులు త్మ పూరీి కుల్ను అవమామపర్చాడనో లేక హాని 

కలుగజేస్తడనో ఉదిే గుతో అంటుంటారు! ] 

 

 వినాశ్య  హి కులద్వవ ష్ం, త్రేమాన  జీవంతు సోదర్ః | 

దైవాద్వక్ పితూరాజతః, గీయతే స పర్ః పితః || 14.16|| 

 



[ ఏ రెండు కుల్ుల్ మధా నుమా  దిే షభావమైన్న  ఆధా్య త్మి క ఙ్ఞ నమ 

చింత్మ సహాయంతో అంత్మవాి లి. మరియు జనుల్ంతా 

భగవంతుడనే ఒకే త్ంప్డికి ప్పట్టమి వారు  కనుక పర్సు ర్ం 

సోదర్భావంతో ఉండాలి.  అనిా  కుల్ులు ఒకే భగవంతుని 

నుండే ప్పట్టని్నయని వేదులు ఘోషిసుతన్నా యి. భగవదీగత్ 

అందరి త్ంప్డి భగవంతుడేమని దృవీకర్సుతంద్వ. (అహ్ం 

బీజత్రపదం పిత...గీతా).] 

 

 గాయంతం త్రతయతే త్రబహ్మ ,  స దతతః సవితోచయ తే | 

గాయత్రాయ  ఛందస్థ గీతిః, పదాయ ఙ్ఞదగదాయ త్ పరా త్రుతిః 

||14.17|| 

 

[వేదుల్లో గాయప్త్మ అమబడే ప్పతేా కమైమ ప్సర్ థమ ఏదీ 

లేదు.  గాయప్త్మ అనేద్వ కేవల్ం ఒక సంసక ృత్ పదా ు యొకక  

ఛందసుు . గాయప్త్మ మంప్త్ు అమబడు ఙ్ఞ లకు దిా ర్ణ పూజంప 

బడతుమా  దైవు ప్బహ్ి దేవుడు, అంటే దత్త దేవుడు తానే 

అయిమవాడు.  సవిత్ అనే ేరు గల్వాడు (సవిత్  అమగా 

ప్సణుల్ను ప్పసవించిమ వాడు - సంగ్ త్రపాణి త్రపసవే - సతే 

త్రపాణిన్ః ఇతి సవిత). ఈ రెండు విషయులు 

సంధా్య వందము అను ప్కతువు లో తెలుపబడిమవి. (గాయత్రీ 

ఛందః, సవిత ద్వవత). గాయప్త్మ అంటే మధ్యర్గీత్ుల్ దిా ర్ణ 

భగవంతుని ఆర్ణధంచగల్ ఒక విధ్యము అని తెలుప్పమద్వ. 

యజురేి దు - గదా ు, ఋగిే దు - పదా ు, స్తమవేదు - 

గీత్ు. గీత్ు, పదా ు కంటే మధ్యర్మైమద్వ, పదా ు, గదా ు 

కంటే మధ్యర్మైమద్వ. ఈ కార్ణం చేత్ స్తమవేదు అతా్ ంత్ 

ప్శేషమిైమదని కీరి తంచబడిమద్వ (వేదానాం స్థమవేదోసిమ .. గీతా).] 

 

స్థమీపయ గమన్ం తసయ , త్రోక్తతప న్యన్ం మతం | 

గాేన్ సర్వ  జీవానాం, వినా వరాణద్వ మీక్ష్య తం || 14.18|| 

 



[ ఉపమయము అనేద్వ యథార్థుగా  ప్కతువు కాదు. దీని అర్ థు 

ఏమిటంటే, భగవంతుని కీరి తసూత  సడే  మధ్యర్మైమ గీతాలాపమల్ 

దిా ర్ణ   భగవంతునికి ాగా దగ గర్ కావడు. ఏ జీవాత్ి  అయిన్న ఏ 

కుల్ు , ఏ లింగమైన్న, ఏ ప్సంతానికి చెంద్వన్న, ఏ భాషీయునన్న 

కేవల్ు మామవుడుగా జనిి ంచిమందుకు భగవంతుని కీరి తంచు 

అర్ హత్ గలిగిమ వాడే మరియు ఈ మార్గులో భగవంతుని దరికి 

చేర్గల్వాడే. గాయప్త్మ మరియు ఉపమయము అను రెండు 

భావమల్ స్తర్ణంశ్ం కూడా నిజ్ఞనికి ఇదే. ఙ్ఞ ననులు ఇట్ట ి

అంత్ర్ణర్ థును అర్ థు చేసుకోవాలి.] 

 

సర్వవ శాం విశ్వ  జీవానాం, మిత్రతో యస్థమ  దృష్టః సమ ృతః | 

విశ్వ మిత్రతోన్య థా తేషం, అమిత్రత ఇతి క్థ్య తం || 14.19 || 

 

[ ఈ విధుగా మధ్యర్గీత్ుల్ ఆలాపమ దిా ర్ణ భగవంతుని 

ఆర్ణధంచిమ ఋషి విశిా మిప్తుడు. త్మ ేరుకు అర్ థం ఏమిటంటే, 

సృషిలిోని జీవాతి్ ల్నిా ంట్టకీ కుల్,లింగ, ప్సంత్, భాషాబేదు 

లేకుండా అందరికీ మిప్తుడు. కలియుగంలోని వర్ తమామ 

ప్పరోహితులు అందరు అ నానులు కావుమ  గాయప్త్మ అనుమద్వ, 

వేదుల్లో చెపు బడిమ విశేష ప్సర్ థన్నమంప్త్ు  అని, దానిని 

కనిా  కుల్ుల్ వారే చదవుటకు అరుహల్ని చెబుతున్నా రు. వీరి 

దృషితిో చూసిమప్పడు ఆ ఋషి యొకక   ేరు వా త్మరేక కోణులో, 

అంటే  ఈ సృషిలిో  అందరికీ మిప్తుడు కాడని( విశ్వ + అమిత్రత = 

విశావ మిత్రత ) అమవల్సి వసుతంద్వ.] 

 

 ాలయ ం మధుర్ గానాయ, పఠయ తే పురుషః క్థ్మ్ ? | 

త్రవతేషు గీయతే త్రరతభిః, ద్వవత చేన్న  కిం త్రసితయామ్? || 14.20|| 

[ాలాా వసథలో ఉమా  జీవాతి్ ల్కు ఈ విధమైమ భగవదార్ణధన్న 

విధ్యము అనుకూల్మైమద్వ ఎందుకంటే ఎల్లప్పు డు 

ాల్ా సి ర్ుల్ందు భగవంతుని కీర్ తమలు ఎంతో మధ్యర్ంగా 

ఉంటాయి. ప్పరుష్ణలు ఎలా గాయప్త్మని సడకుండా (గాయప్త్మ 



అంటే మధ్యర్మైమ గీత్ు, అద్వ ఏ మత్మైన్న, ఏ భాషలోనైన్న 

భగవంతుని కీరి తసూత  ఉండే గీత్ు) కేవల్ు చదువుతున్నా రు?. 

కావుమ గాయప్త్మ ప్పరుష జీవాతి్ ల్తో లేదు అని తేలింద్వ. త్రస్వతలు 

భగవంతుని పూజంచుకునే విధ్యములు అయిమ ప్వత్ులు 

(నోులు) మొదనమ సందర్భ ుల్లో భగవంతుని గురించిమ 

మధ్యర్మైమ గీతాల్ను సడుకుంటుంటారు, కాబట్ట ి నిజ్ఞనికి 

గాయప్త్మ త్రస్వతల్తోనే ఉమా ద్వ. గాయప్త్మ అనేద్వ గాముతో 

కూడిమ  భగవదార్ణధమ మాప్త్మే, ఇందులో త్రస్వత దేవతామూరిత లేనే 

లేదు, ఇద్వ కేవల్ు గాయప్త్మ అను ేరుగల్ చంధసుు లో 

ర్చింపబడిమ ఒక ఙ్ఞ లకవిశేషు (త్త్ు వితురి్ రేణా ం..) మాప్త్మే. 

అయితే ప్బహ్ి దేవునికి మూడు కాలాల్లో ుగుగరు భార్ా లుంటారు. 

ఉదయామ గాయప్త్మ, మధా్య హ్ా  సమయులో స్తవిప్త్మ, 

స్తయంప్త్ులో సర్సి త్మ. గాయప్త్మ అనే త్రస్వతరూపులో  దేవతా 

సి రూపును ఆర్ణధసూత  కూడా ప్ాహ్ి ణ పెదులు దీనిని త్రస్వతల్కు 

నిషిదుా అని నిర్ ణయించడు ఎంత్ మూర్ఖత్ి ు! ఇచి ట 

సు షుిగా గాయప్త్మ ఛందసుు  అనియు సవిత్ దేవత్యనియు 

చెపు బడిమప్పు డు, గాయప్త్మని దేవత్గా ఎఙ్ఞటుల ీసుకుర్ణగల్వు? 

ఛందసుు  అమగా గాము చేయు పదతా్మయని తెలుసుకమవలెను. 

‘ుకాతవిప్దుమ’... అను ఙ్ఞ లకును లౌకిక ఛందసుు యగు 

శారూు ల్విప్కీడిత్ులో ప్వాసి లౌకికులు ఈ వైద్వక ఉససమలో 

చేరిి న్నరు.] 

 

 ఇతి త్రైలోక్య గీతయాం 'వర్ణవయ వసా్థ గాయత్రతి సమన్వ య 

యోగో' నామ చతుర్దశాధ్యయ యః 

 

ఈ విధముగా త్రైలోక్య గీత లో పదాన లగవ అధ్యయ యము 

అయిన్ వర్ణవయ వసా్థ గాయత్రతి సమన్వ య యోగము 

పరిసమాపతము 
 

 



 


